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املجل�ض الأعلى لل�ضحة

 قرار رقم)10( ل�ضنة 2020

باإن�ضاء وت�ضكيل الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�ض الكورونا امل�ضتجد

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002,

 وعلى قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وعلى قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018,

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وبناًء على قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )2( بجل�شته رقم )2543( بتاريخ 2020/2/3,

 وبعد الت�شاور مع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

 ُين�شاأ فريق ُي�شمى )الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س الكورونا امل�شتجد( وُي�شار اإليه 

يف هذا القرار بكلمة )الفريق(.

املادة الثانية

ُي�شكل الفريق برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

لل�شحة، وع�شوية كٍل من:

1- البروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة.                نائبًا للرئي�س.  

2- وكيل وزارة ال�شحة.

3- الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة بوزارة ال�شحة.

4- رئي�س الخدمات الطبية بمجمع ال�شلمانية الطبي.

5- ممثاًل عن م�شت�شفى الملك حمد الجامعي.

6- ممثاًل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

7- ممثاًل عن لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع ال�شحي.
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8- ممثاًل عن وزارة الداخلية. 

وي�شدر بت�شمية ممثلي اجلهات امل�شار اإليها قرار من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على 

تر�شيح تلك اجلهات.

املادة الثالثة

يخت�س الفريق باملهام الآتية:  

1- مراجعة وتطبيق النظم والإجراءات الطبية لمنع و�شول العدوى اإلى مملكة البحرين.

2- و�شع البروتوكولت الطبية وتوفير الإمكانيات للتعامل مع اأي حاله م�شتبه باإ�شابتها بالعدوى 

والتعامل معها، ح�شب تطورها عالمياً واإقليميًا ومحليًا. 

3- و�شع الخطة الطبية للتعامل مع من كان على ات�شال مع المري�س لكت�شاف اأي عدوى جديدة 

والحد من انت�شار المر�س. 

4- متابعة تطور انت�شار المر�س عالميًا واإقليميًا عن طريق التوا�شل مع المنظمات العالمية. 

5- تاأ�شي�س مركز قيادة وات�شال يعمل على مدار ال�شاعة حال اكت�شاف اأي حالة عدوى في البالد. 

6- تعييـــن متحدث ر�شمي للتعامـــل مع الموؤ�ش�شـــات الإعالمية واخطار الجمهـــور بالم�شتجدات 

الطبية. 

7- رفع تقرير دوري لمكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء. 

8- اأية مهام اأخرى ت�شند اإليه من ِقبل مكتب النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء. 

وعلى الفريق التن�شيق مع اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث يف �شبيل القيام باملهام املناطة 

اإليه.

 

املادة الرابعة

يجتمع الفريق بدعوة من رئي�شه كلما دعت احلاجة لذلك، ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س 

حال غيابه اأو قيام مانع لديه، وتعقد الجتماعات مبقر املجل�س الأعلى لل�شحة اأو اأي مكان اأخر 

اأن  على  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  الفريق  انعقاد  يكون  ول  الفريق،  رئي�س  يحدده 

يكون منهم الرئي�س اأو نائبه، وي�شدر الفريق قراراته باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، واإذا ت�شاوت 

الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.  

 

املادة اخلام�ضة

يكون الفريق يف حالة انعقاد دائم ملتابعة امل�شتجدات الطبية والتطورات العاملية والإقليمية 
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املتعلقة بفريو�س الكورونا امل�شتجد حتى انتهاء الأزمة. 

املادة ال�ضاد�ضة

يجوز للفريق ال�شتعانة بجميع املوؤ�ش�شات احلكومية اأو اخلا�شة ح�شب متطلبات الو�شع، مبا 

فيها الأجهزة الفنية ملكافحة العدوى يف وزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات، كما يكون للفريق ال�شتعانة 

مبن يراه من ذوي اخلربة والخت�شا�س حل�شور اجتماعاته دون اأن يكون لأي منهم �شوت معدود 

يف قراراته اأو تو�شياته.

املادة ال�ضابعة

لرئي�س الفريق ت�شكيل فرق فرعية - بالتن�شيق مع وزارة ال�شحة واجلهات املعنية- وتكليفها 

باأداء عمل معني كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 

املادة الثامنة

املوؤ�ش�شات  للم�شت�شفيات احلكومية واخلا�شة وكافة  التنفيذية  على وزارة ال�شحة والإدارة 

ال�شحية واجلهات املعنية تقدمي امل�شاعدة والت�شهيالت للفريق لأداء مهامه والنتهاء منها على 

اأكمل وجه وذلك بالتن�شيق والتعاون الكامل وقيام كافة اجلهات املعنية بعملها. 

 

املادة التا�ضعة

على املعنيني – كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�ضحة

الفريق طبيب حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 10 جمادى الخرة 1441هـ

المــــــوافــــــق: 4 فـبــــــــرايــــــــــــــــر2020م    


